
ВИДЕО РЕКОРДЕР

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Основни функции на устройството
Безжично приемане: Разполага с вграден 2.4GHz модулен приемник
Безжичен запис: Поддържа четирите стандартни канала на 2.4GHz безжични камери
Превключване между канали: 4 канала – CH1, CH2, CH3, CH4
Музикални формати: Поддържа повечето известни музикални формати – MP3, WMA, AMR, AAC, FLAC, 
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APE
Видео формати: Най-често ползваните: RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, ASF, 3GP, WAV, VOB, DAT, MPG
Преглед на снимки: Поддържа JPEG формат, както и преглед на пълен екран, миниатюри и слайдшоу
Електронни книги: текстов формат TXT
Запис на аудио: Записва посредством микрофон
Изход за видео: аудио/видео изход – система NTSC или PAL
Конфигурация на системата: език, време и дата, AV изход, памет, говорители, системни 
конфигурации, пропорции на видеото
Синхронизирани текстове: С възможност за синхронизиран текст или LRC формат
Многозадачни операции: Може едновременно да разглеждате снимки, четете електронна книга и да 
слушате музика
Поддържа експлорер на файловете
Поддържа няколко езика
Функции за календар, часовник и аларма
Възможност за сваляне на игри
Вградени говорители
Поддръжка на слот за допълнителна памет - TF карта.

Важни бележки
Забранено е използването на устройството в помещения с висока температура, както и с висока 
влажност, особено в банята, където понякога има съчетание на висока температура с висока 
влажност на въздуха. Идеалната температура е в порядъка от 0 до +40 градуса по Целзий.
Избягвайте да оставяте DVR устройството на място, където директните слънчеви лъчения имат 
достъп.
SD картата се слага или маха, само след като устройството е изключено. Ако го направите, докато 
работи не се знае какви непредвидими щети може да нанесете, както на паметта, така и на DVR.
Съхранявайте на недостъпно за деца място, както и на място, където няма опасност да падне или да 
е в близост до остри предмети.
Не разглобявайте устройството на своя глава, или без намесата на професионалист.
Не сменяйте или дупчете батерията на устройството с остър предмет. Ако я хвърлите в открит огън, 
може да предизвикате експлозия, която да нарани хора.
Не използвайте по време на шофиране или на работа, където имате нужда от пълна концентрация.
Убедете се, че правилно сте поставили SD картата в слота, в противен случай може да повредите 
слота на картата.
Този продукт не е създаден за незаконна и дейност против личността. Ние не носим отговорност за 
последствията от някои незаконни дейности, практикувани от потребителя с този DVR.

Манипулации с батерията
Преди да решите да зареждате батерията на устройството трябва да погледнете какъв символ се 
вижда на дисплея. Символът за захранването е познатата на всички правоъгълна кутийка. Когато е 
запълнена, значи батерията е пълна и няма нужда от презареждане, ако е наполовина, все още няма 
нужда от презареждане, а при празен или мигащ символ, или направо изгасване, най-вероятно DVR 
устройството спешно има нужда от презареждане.
Зареждането става посредством AC адаптера или компютъра.

Как да заредим батерията?



Устройството трябва да остане включено в мрежата около 4-5 часа, зa дa се зареди напълно. 
Изключете щом иконката е напълно запълнена. 

Съвети за зарядното:
1. Зарядното и батерията на устройството са произведени само и единствено за това устройство, не 
ги ползвайте за друго или не сменяйте с друго зарядно и батерия. Не оставяйте батерията или 
зарядното на влажно място. Едва след като батерията е заредена напълно се изключва от мрежата. 
2. Когато за първи път зареждате устройството това трябва да става не по-малко от 6 часа.
3. Когато дълго време не използвате устройството е препоръчително на всеки 2-3 месеца да се 
зарежда, и да се съхранява изключено.

Основни операции
- Вкл./изкл. – Когато искате да включите устройството просто преместете ключа от OFF на ОN и 
продължително натискате бутона със символ „плей/пауза”, зa дa включите DVR устройството и да 
влезете в началния интерфейс. За изключване правите обратното – ON ключа отива на OFF или 
продължително натискане на копчето.
- Опции по паметта – Ако имате TF карта, която в момента е включена в устройството, трябва да 
отидете в менюто „SETINGS” след това“MEMORY” и да зададете картата като работеща памет от 
опцията “SD CARD”. 
- U-диск –Свържете DVR устройството с PC-то си, посредством USB кабел, зa дa стигнете до този U-
диск. Ще видите следните папки в диска, означен като Removable disk: Music, Video, Picture, Ebook, 
Game, Arecord.

Детайли по операциите: 

1. Безжичен запис /камера/: От главния интерфейс трябва да изберете един от двата символа, 
подобни на превъртане назад или напред, зa дa може да влезете в режим на записване на видео 
файл „CAMERA”. След това натискате плей символа, зa дa влезете в режим на безжично записване, 
като може да натиснете в този режим някой от двата бутона за превъртане напред или назад, зa дa 
скриете или покажете бара със състоянието. След това натискате бутона за начало на записа, а ако 
искате да го спрете отново натискате същия бутон.
2. Смяна на канали:  От интерфейса за безжичното наблюдение, натискате бутона „М” за избор на 
канали, показва се падащо меню, от което посредством двата бутона напред и назад, избирате 
желания канал. След това излизате от менюто с бутона “escape”. 
3. Избор на резолюция:  От интерфейса за наблюдение и запис, избирате бутона “M”, зa дa влезете 
в интерфейса за настройки на записа. Натискате бутона “Vol.” и влизате в интерфейса за избор на 
резолюция. От там избирате “Normal” или “Full” с помощта на бутоните със символи за превъртане 
напред и назад. Нормалната резолюция е 320х240, а пълната е 800х600 пиксела. След това, зa дa 
излезете и потвърдите, натискате бутона със стрелка, връщаща назад - “escape”. 
4. Вкл./изкл. на звука:  След като влезете в интерфейса за безжичния запис на камерата, натискате 
“M”, зa дa влезете в интерфейса за промените на главните опции. Там намирате “Sound ON” и “Sound 
Off”, и избирате една от двете опции. А силата на звука се контролира от слушалките.
5. Видео:  Ако искате да гледате вече записано видео, първо влизате в листа с вече създадените 
видео файлове “Video”. С бутоните, напред/назад, избирате файла, който искате да гледате и 
натискате бутона за възпроизвеждане /play/. 



Записване на предпочитани видео файлове
Има възможност устройството да ви помогне да си наредите видео файловете според вашите 
предпочитания. Това става като излезете от листа с видео файловете. Програмата ще ви попита дали 
искате да го запишете като предпочитан. С помощта на бутоните напред и назад, избирате “да” или 
“не”. След което натискате бутона, с който се потвърждава и излиза от списъка с файлове. Ако сте 
записали файла, то пред него трябва да има символ на звезда. И следващия път щом започнете 
прегледа на видео файловете, той ще започва от записания като предпочитан файл.

Изтриване на файл
От интерфейса със списъка от видео файлове, избирате бутона “М”, след което излиза диалогово 
прозорец, който ви пита дали искате да изтриете файла. Избирате с помощта на напред/назад 
бутоните и натискате бутона за потвърждение и изход.

Режим за преглед на музикални файлове
От системния интерфейс, с помощта на двата бутона напред и назад, позиционирате на Музика 
/”Music”/. След това натискате “play” бутона, с който се влиза в списъка от музикални файлове.

Избор на песни
След като вече сте в интерфейса със списъка с музиката, натискате “vol.”, зa дa изберете икона на 
песен, певец, албум или аудио запис. След това само действате с двата бутона напред и назад, зa дa 
изберете желания файл.

Възпроизвеждане на песен, връщане напред и назад
Вече намирайки се в интерфейса със списъка с песни, само трябва да работите с двата бутона напред 
и назад, зa дa изберете песен и да натиснете “play” бутона. Ако искате да връщате назад или напред 
в песента, или пък да увеличавате звука, трябва да влезете в интерфейса за звук, което става с “vol.” 
бутона и после ползвате добре познатите напред назад бутони. 

Възпроизвеждане на записан вече аудио файл
В интерфейса, в който се прави преглед на файловете, се избира един от двата бутона за превъртане 
напред и назад, зa дa се избере песента или аудио файла, който ще се възпроизведе. След това се 
натиска бутона “play”, който трябва да възпроизведе аудио файла.

Изтриване на файл
Избирате файла, който искате да изтриете в листа с всички аудио файлове, натискате “М”, зa дa се 
разгъне менюто, от което избирате “Deleting files”. Избирате съответно една от опциите “да” или “не”. 
След това натискате един от бутоните напред назад, зa дa потвърдите и излизате с копчето стрелка 
назад, от менюто. Знайте, че файл, който в момента върви, не може да бъде изтрит.

Тон аларма
Избирате вашата любима песен в списъка с песните, натискате бутона, с който се вади менюто за 
промяна по опциите “M” и избирате тоновете за аларма “alarm tone”. След това само потвърждавате.

Албум със снимки
Ако искате, когато даден аудио файл се възпроизвежда да може да се вижда и дадена снимка или 
слайдшоу от такива, трябва да преименувате целият албум със снимки, така както се казва и 
музикалният албум. След като смените името на картинките, само трябва да ги запишете в папката 
Music/Album. 



Снимки
В главното меню, натиснете един от бутоните напред назад, зa дa влезете в интерфейса “Photo”, от 
където може да разглеждате снимки. След това с бутоните за избор стигате до желаната снимка и 
увеличавате.

Разглеждане на снимки
След като сте отворили снимката, която искате да видите, натиснете някои от двата бутона напред и 
назад, зa дa изберете снимка, и натискате “vol.”, зa дa влезете в режим на увеличаване “zoom”. След 
като сте увеличили снимката със зум, натискате бутона за автоматичен преглед “M”. 

Четене на електронна книга
В главното меню, натискате един от двата бутона напред, назад, зa дa влезете в подменюто “E-book”. 
Натискате бутона “play”, с който ще влезете в подменюто и избирате желания файл пак с “play”. След 
това натискате бутоните напред и назад, зa дa може да сменяте страниците на файла. 

Запис на аудио
Влизате в главното меню и натискате един от двата бутона напред или назад, зa дa изберете “Запис” 
/”Record”/. След това потвърждавате с “play”, че искате да влезете в менюто и после отново 
натискате бутона “play” за потвърждение, зa дa започнете да записвате.
Детайли: Може да избирате измежду няколко функции – Record/Stop record/record play. Това става 
посредством бутона “M”. Може да зададете нов запис или да изтриете вече създадения. Това става 
като след като направите записа, ви се извежда едно падащо меню, което ви пита дали искате да 
изтриете записа или да направите нов запис. /”Delete record” “New record”/. Натискате бутона за 
потвърждение след като сте избрали опция. С Play record, файла, който току що сте записали ще се 
запише автоматично в паметта на устройството. И изход /Exit/, означен и с бутон, с връщаща се назад 
стрелка – излизате от менюто и се връщате в главното. 

Игри
В главното меню, с помощта на бутоните за напред и назад, които са като копчета превъртане напред 
и назад на касетофон, избирате менюто „Resource manager” и след това „Game”. След като сте го 
избрали и влезли в него, избирате играта, която сте си харесали, отново посредством двата бутона. 

Календар
В главното меню, отново с помощта на бутоните напред назад стигате до менюто Календар и влизате 
в него. След това може разгръщате страниците, отново с двата навигационни бутона.

Аларма
Зa дa я изключите, от главното меню влизате в менюто Аларма и с двете копчета напред назад, 
избирате Off.
Зa дa я включите, отново от главното меню, в менюто Аларма и избирате ON.
Зa дa нагласите алармата за определено време, трябва да изберете “Alarm time settings”, натискате 
“play” бутона, зa дa влезете в менюто, от което се наглася времето, което трябва да ви излезе в жълт 
цвят. След това само с навигацията на бутоните напред назад, нагласяте точното време, което ви 
трябва – час, минути, секунди. Натискате стрелката назад, за записване и изход.

Опции



Влизате в менюто с опции на устройството и с навигационните бутони избирате тази, която искате да 
промените. 
- Езици – DVR устройството разполага с поддръжка на множество езици, които може да смените с 
помощта на навигационните бутони нагоре и надолу. Записвате и изход, и новия език ще се вижда.
- Дата и време – Нагласянето става от менюто зa дaта и време, в което влизате от главното меню, 
което е в падащия списък с опциите. Там с навигационните бутони позиционирате на полетата и след 
като се оцветят в жълто въвеждате цифрата.
- Телевизия – Свързвате жълтия, червения и белия порт на DVR устройството, където са AV изхода, 
свързва се с аудио/видео порта на вашия телевизор. Има две системи – PAL и NTSC. Изберете тази, 
която е по-добра за вашия телевизор, зa дa възпроизведе качествено картината. Избирате опцията 
“TV” от падащото меню, след което с навигационните бутони избирате системата, която ще е най-
подходяща. След като сега са свързани двете устройства, телевизорът ще показва съдържанието и 
дисплея на DVR устройството, а то самото ще е с черен екран. Ако искате да затворите, просто давате 
Exit на опцията TV.
- Памет – Паметта е вградена – във флаш и още една SD карта. Изберете “play” бутона, зa дa 
изберете формат на паметта или пък да я изберете като работно пространство и потвърдете.
- Говорители /колони/ - Тази операция контролира вкл./изкл. на самите говорители, което става 
отново с навигационните бутони.
- Автоматично изключване на екрана – Това е операция, която определя дали екрана да стои 
включен без да се извършва някакво действие. След това време той сам се изключва. 
- Автоматично изключване на устройството – След като е преминал в режим на готовност, 
устройството може да са изключи само след като му е зададено.

Проблеми и техните решения: 

1. Не може да се включи устройството – Най-вероятно няма захранване. Може да заредите 
устройството. Но това не е единственото решение. Възможно е самата система да е забила, тогава 
трябва да рестартирате устройството – просто изключвате и после включвате от бутона за вкл./изкл.
2. Устройството не реагира – Просто рестартирате.
3. Не може да възпроизвежда аудио и видео – В този случай може да се наложи да форматирате 
и да свалите файловете отново. Понякога, ако файловете са повредени това може да натовари 
системата и тя да забие. Уверете се, че и файловете са пълни.
4. Думите, които излизат на дисплея приличат по скоро на маймуница, отколкото на смислен 
език – проверете, дали сте избрали правилния език.
5. Не може да качва, сваля файлове или компютъра ви не намира устройството – 
Рестартирайте устройството, като извадите и после пак поставите USB кабела.
6. Не може да се записват вече създадени файлове – Има два варианта: или паметта е пълна, 
тогава ще трябва да изтриете нещо, зa дa освободите място; или има грешка в самата памет – в този 
случай ще помогне форматът на паметта. 

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "Видео рекордер " 
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